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Предговор
Процесот на либерализација на регионалниот и светскиот пазар се
карактеризира со се` посилна конкуренција и построги пазарни услови.
Брзиот технолошки развој, како и се` посилната конкуренција ја зголемија
важноста на квалитетот и безбедноста на производот. Затоа, управувањето со
квалитетот, пропишан со соодветни норми или стандарди и гарантирањето на
квалитетот и безбедноста, станаа императив во борбата на пазарот и купувачите,
што резултира со континуирана работа во областа на стандардизацијата и
менаџмент системите како нужен предуслов кон зголемување на конкурентноста
на македонското стопанство, а со тоа и поттикнување на неговите извозни
потенцијали.
Прирачникот вклучува преглед на менаџмент системите и нивната
сертификација, со осврт на принципите, бенефитите, односно главната цел на
секој систем поединечно, при што се дефинирани неговите основни цели, а воедно
ќе се прикажат и бенефитите од имлементацијата на стандардите и менаџмент
системите.
Прирачникот е наменет за сите чинители во производствените
синџири на македонската индустрија, а содржи посебен осврт врз машинската
и автомобилската индустрија. Воедно, прирачникот има за цел чинителите да
ги запознае и да ги насочи кон имплементацијата на менаџмент системите и
сертификацијата со краен исход - зголемување на конкурентноста и приходите на
компаниите, што ќе доведе до позабрзан раст и позиционирање на македонското
стопанство.
Од авторите

3

СОДРЖИНА
ВОВЕД

5

ОРИЕНТИРАНОСТ КОН КОРИСНИКОТ ПРИОРИТЕТ ЗА УСПЕШНА ДЕЛОВНОСТ

6

I. ШТО ПРЕТСТАВУВА КВАЛИТЕТ?

7

1. УПРАВУВАЊЕ СО КВАЛИТЕТ (Quality Management - QM)

8

II. МЕНАЏМЕНТ СИСТЕМИ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КВАЛИТЕТ,
ЖИВОТНА СРЕДИНА И БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА

11

ИСО СТАНДАРДИ

12

Што претставува стандард?

12

Како ни помагаат стандардите?

13

Стандардизација - процес на имплементација на стандарди

15

Сертификација - потврда на имплементацијата на стандарди

15

Имплементација на ИСО (менаџмент) стандарди

16

Интерни проверки на менаџмент системи – алатка за самоконтрола

19

Стандард ИСО 19011:2018 – водич за интерни проверки

21

ИСО 9001:2015/QMS-Quality Management System
(Систем за менаџмент со квалитет)

22

ИСО 14001:2015/EMS - Environmental Management System (Систем за
менаџмент со животна средина)

25

ИСО 450001:2018/OH&SMS - Occupational and health & safely Management
system (Систем за менаџмент со здравје и безбедност при работа)

27

IMS- Integrated Management System - Интегриран менаџмент систем

29

Мисија, визија и цели - принципи за успешна деловност

31

Кои се бенефитите од имплементирани ИСО менаџмент стандарди?

34

Управување на вкупниот квалитет (Total Quality Management - TQM) континуирано унапредување на деловните процеси

36

Што претставува Шест сигма (Six Sigma)?

37

Што претставува Леан производство (Lean Production)?

39

Што претставува Леан шест сигма (Lean Six Sigma, LSS)?

39
40

III. ТЕХНИЧКИ СТАНДАРДИ
Спецификација на технички стандарди

40

Технички стандарди во автомобилската и машинската индустрија

42
48

ЗАКЛУЧОК

4

ВОВЕД
Современиот пазар наметна барања пред стопанските субјекти,
доколку сакаат да опстанат на либерализираниот пазар, да тежнеат кон деловна
совршеност и да бидат фокусирани врз исполнувањето, па дури и надминувањето
на очекувањата на купувачите. Еден од начините да се постигне и да се унапреди
деловната совршеност е преку воспоставување ИСО стандарди и менаџмент
системи, односно нивна имплементација и сертификација.
Под терминот „стандард“ се подразбира збир на правила и норми кои
доследно се применуваат во организацијата, а со кои декларативно се прифаќа
исполнувањето на барањата за квалитетот, безбедноста, животната средина и др.,
односно се даваат насоки како да се исполнат тие барања за да се постигне деловна
совршеност. Менаџментот, односно управувањето со стандардот, подразбира
систем од процедури, протоколи и документи со кои се дефинираат, планираат,
управуваат, контролираат и евалуираат сите постојни и предвидливи внатрешни
и надворешни релации на една компанија.
Целта е градење, одржување, потврдување и унапредување на квалитетот
и безбедноста на производите и услугите кон сите нивоа каде компанијата
комуницира со крајните корисници и внатрешните учесници во создавањето,
развивањето и продавањето на компаниските производи или услуги.
Аналогно на тоа, може да се заклучи дека стандардизирањето и
сертифицирањето на менаџмент системите се важен дел од организациската
култура, која во современи услови на стопанисување треба да биде култура
на квалитетот, затоа што управувањето со менаџмент системите и нивната
сертификација се важен предуслов за постигнување на деловен успех, па и деловна
совршеност.
Менаџмент системите базирани на ИСО стандардите, Управувањето
со севкупниот квалитет – Total quality management (TQM), Шест сигма (Six Sigma), Леан производство (Lean Production), Леан шест сигма (Lean Six Sigma),
пропишуваат различни начини и методологии за постигнување на целите,
како што се: задоволување на потребите на купувачите, односно корисниците,
елиминирање на загубите и остварување заштеда. Секој од споменатите системи
во фокусот има различна цел, чие остварување ги одредува карактеристиките на
системот.
Единствените сертифицирани менаџмент системи се системите кои се
темелат на ИСО стандардите и безбедноста, но има уште и други методологии
во концептот за управување со квалитетот и безбедноста, кои поради својата
сложеност, ефикасност и високото ниво на организациски перформанси, исто
така се сметаат за специфицирани менаџмент системи.
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ОРИЕНТИРАНОСТ КОН КОРИСНИКОТ ПРИОРИТЕТ ЗА УСПЕШНА ДЕЛОВНОСТ
Главната причина за постоење на еден производ на пазарот е задоволување
на потребите и барањата на пазарот, а со тоа создавање на лојални и задоволни
купувачи. На тој начин, компанијата постигнува конкурентност, високо пазарно
учество и осигурува профит. Овие се основните деловни цели на секоја компанија.
Исполнувањето на наведените цели зависи од тоа колку компанијата успешно ги
исполнува и ги надминува барањата, желбите и потребите на своите купувачи.
Познато е дека купувачот пред секое купување, свесно или несвесно,
има одредени очекувања поврзани со карактеристиките, квалитетот и цената на
производите или услугите. Задоволниот купувач го повторува купувањето на
одреден производ, што е основа за успешен бизнис. Но тука, се поставува едно
важно прашање: кои карактеристики на производот или услугата обезбедуваат и
колку долго време ќе обезбедуваат задоволство кај купувачите?
Според дефиницијата на Р.Ф. Герсон (R.F.Gerson), коja подеднакво се
однесува на производите и на услугите, „купувачот е задоволен кога производот
или услугата ги исполнуваат или ги надминуваат неговите очекувања“. Оттаму,
степенот на задоволството на купувачот е она што ја одредува позицијата на
производот или услугата на пазарот.
При тоа, проблем за компанијата е дилемата за тоа како да се процени
степенот на задоволство на купувачите. Добро познати се различни методи и
начини на истражување и евалуација на задоволството на клиентите, но еден
кој е доста едноставен и пристапен е моделот Кано. Тој воведува едноставна и
флексибилна алатка за процена на квалитетот и конкурентноста на секој тип на
производи или услуги, а тоа е квалитетот.
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I.

ШТО ПРЕТСТАВУВА КВАЛИТЕТ?

Квалитетот е важен фактор за опстанок, деловен успех и просперитет на
претпријатијата, додека активностите кај производителите се насочени кон:
- превентивни мерки за обезбедување квалитет во целокупниот животен
циклус на производот, со цел приближување кон таканареченото
производство без грешки и
- стекнување доверба кај клиентите дека системот на организација
во претпријатието обезбедува производи со потребниот и постојан
квалитет.
Поради тоа, за успешно вклучување на производните претпријатија на
либерализираниот пазар и успешно соочување со се` посилната и подинамична
конкуренција, потребно е да се обезбеди:
-

повисоко ниво на квалитет;
максимална флексибилност;
намалување на трошоците, до степен на неопходен минимум и
скратување на времето на изработка.

Ова се причините зошто компаниите своите активности мораат да ги
насочат кон следниве елементи:		
- во што пократко време
производот да се појави на
пазарот;
- да се настапува на пазарот со се`
подобри производи и услуги;
- постојано да се прават брзи
измени на производите и
услугите;
- континуирано да се намалуваат
цените и
- да се обезбедат сите потребни
стандарди и сертификати за
производот и организацијата.
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Производот е резултат на процеси, а процес е збир на меѓусебно
поврзани или меѓусебно влијателни активности, кои ги претвораат
влезните елементи во излезни.

ДОБАВУВАЧ

ПРОЦЕС

КУПУВАЧ

Оттаму, конкурентноста на компанијата на светскиот глобален и
либерализиран пазар е одредена со квалитетот на процесите внатре во самата
компанија.
Квалитетот означува тенденција работните задачи да се извршуваат
добро првиот и секој нареден пат. Обезбедување на квалитет, во основа означува
дека контролата на квалитетот се спроведува на системски начин, односно дека
низ плански и системски активности се воспоставува соодветно управување со
квалитетот.
Тоа подразбира усогласеност не само во сферата на производството, туку
и во текот на проектирањето (развојот, вградувањето и сервисирањето), како
и во оценувањето и проверката на функционирањето на менаџмент системот
(вклучувајќи ја и документацијата).
Оваа фундаментална промена во правилата на бизнисот, која претставува
четврта фаза во евалуацијата на управување со квалитетот, наречена е Управување
со вкупниот квалитет (Total quality management - TQM).

1. УПРАВУВАЊЕ СО КВАЛИТЕТ
(Quality Management - QM)
Концептот на УПРАВУВАЊЕ СО КВАЛИТЕТОТ (QM) подразбира
систем од процедури, протоколи и документи со кои се дефинираат, планираат,
управуваат, контролираат и евалуираат сите постојни и предвидливи внатрешни
и надворешни релации на една организација“ (Edwards Deing).
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Целта на QM е градење, одржување, потврдување и унапредување на
квалитетот на сите нивоа на комуникација со крајните корисници и внатрешните
учесници во создавањето, развивањето и продавањето на производи или услуги.
Концептот на квалитет е поставен врз основа на маркетингот, согласно
неговата ориентација кон купувачот, со оглед на тоа што денес купувачот го
одредува квалитетот, а не производителот.
Во минатото, менаџментот за квалитет се однесувал само за производните
организации, а сега, принципите на менаџмент со квалитет (QM), се однесуваат
и на услужните дејности.
За разлика од порано кога во производството, продуктивноста и цената
на производот претставувале критични фактори за успех на една организација,
во денешно време барањата за иновациски вештини, уникатноста, способноста
за учење, добро осмислените производи и услужни програми, флексибилното
приспособување на променливите пазарни услови и барањата на клиентите,
претставуваат најголемите барања на стандардите за квалитет на една модерна
организација.

Менаџмент на
ресурси

Менаџмент
систем

Проверка и
подобрување

ПОДОБРУВАЊЕ

ВЛЕЗ

ПРОИЗВОДСТВО
И РЕАЛИЗАЦИЈА

ПОТРОШУВАЧ

ПОСТОЈАНО

ЗАДОВОЛСТВО

ПОТРЕБИ

ПОТРОШУВАЧ

Одговорност
на менаџмент

ИЗЛЕЗ

Во суштина, управувањето со квалитет се однесува на општото
управување со различните процеси во организацијата, за да обезбеди контрола
на вредностите и минимални грешки во секоја фаза на работа, без оглед на
дејноста, односно деловните активности на една организација. Тоа бара повеќе
децентрализиран пристап во управувањето со текот на работните процеси, за
разлика од традиционалниот поим за менаџмент, каде лидерите се одговорни за
сите одлуки, а вработените едноставно само ги следат политиката и правилата.
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2. 1. Процесен пристап (Process approach) - услов за поврзување
на деловните процеси
Посакуваните резултати можат ефикасно да се остварат ако управувањето
со соодветните активности и ресурси се одвива како процес. Организациите
генерално се структуирани во функции кои треба да бидат поврзани со
процесите, а производите и услугите произлегуваат од сите процеси. Со оглед на
тоа прифатени се следните дефиниции:
- Процес претставува збир од внатрешно поврзани ресурси и активности
кои ги трансформираат влезовите во излези со додадена вредност;
- Главниот деловен процес ги претвора можностите на пазарот во
финансиски прилив и ги генерира приходите и
- Помошните процеси одговараат за одржување на ефективноста на
главниот процес.
Процесот во центарот
на дијаграмот е главниот процес.
Процес
Околните процеси се помошни
и
обезбедуваат
информации
за главниот процес, со цел од
Процес
Процес
Процес
него да се добијат планираните
резултати. Сите овие меѓусебно
поврзани процеси сочинуваат
Процес
менаџмент систем за управување
со квалитет(Quaity management
systems - QMS). Излезот на еден
процес станува влез на друг процес. Влезовите и излезите можат да се групираат
во четири општи категории: производи, услуги, ресурси (луѓе, пари, енергија и
материјали) и информации.
При тоа, организациите мораат да ги идентификуваат главните деловни
и помошни процеси и да управуваат со нив во рамките на менаџмент системите
за управување со квалитетот. Тоа значи дека процесниот пристап е стратегија
на управување, со користење на интеракција меѓу идентификуваните процеси, а
влезовите и излезите ги поврзуваат сите процеси заедно во тој процесен пристап.
Накратко, менаџмент системот за управување со квалитетот е составен од
многу процеси, а овие процеси се меѓусебно поврзани со помош на многу влезноизлезни односи. Тие влезно-излезни односи се претвораат во лабава мрежа на
процеси во интегриран систем. Без такви влезно-излезни односи, не би имале
интегриран систем на управување со квалитетот.
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Според тоа, управувањето со квалитет е системски начин на управување
на процесите, збир на активности и акции со кои се влијае на квалитетот на
производите, услугите, работата и организирањето на деловните процеси. Оттаму
денес, конкурентноста на светскиот пазар е одредена со квалитетот на процесите,
внатре во организацијата.
II. МЕНАЏМЕНТ СИСТЕМИ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КВАЛИТЕТ,
ЖИВОТНА СРЕДИНА И БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА
Воведувањето на менаџмент системи за управување со квалитет во една
организација условува континуирано подобрување на нејзиното стопанисување,
пораст на конкурентноста, пораст на ефикасноста и профитабилноста,
јасни процедури, миниминизарање на грешките, намалување на времето на
производство, подобра мотивација на сите вработени, подобра комуникација и
информираност, зајакнување на имиџот, сигурност и безбедност на производите,
подобро управување со човечкиот потенцијал и насоченост кон купувачите. Овој
процес е мошне одговорна обврска и предуслов за сите оние компании кои во
своето работење треба да имплементираат и да спроведат некои од меѓународните
стандарди (ISO, HACCP, или пак претставуваат дел од меѓународен конзорциум
каде се практикува корпоративното управување.
Менаџмент системите кои се базирани на ИСО стандардите,
Управувањето со вкупниот квалитет (TQM), Шест сигма (Six Sigma), Леан
производство (Lean Production), Леан шест сигма (Lean Six Sigma), пропишуваат
различни начини за постигнување на целите, како што се: задоволување на
потребите на купувачите, елиминарање на губитоци и постигнување на заштеда.
Секој од споменатите системи во фокусот има различна цел, чие остварување ги
одредува карактеристиките на системот.
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ИСО СТАНДАРДИ
Што претставува стандард?
Стандард претставува документ кој дефинира правила, упатства или
карактеристики на активности или нивни резултати (производ или услуга
се резултати), за да се постигне оптимално ниво на уреденост во определено
подрачје.
Истиот се базира на докажани и научни, технолошки и практични
резултати. Стандардите во голема мера имаат позитивно влијание врз повеќето
аспекти на животот.
Тие ги обезбедуваат бараните карактеристики на производите и услугите,
како што се квалитетот, животната и работната средина, безбедноста, сигурноста
и ефикасноста во работењето. Кога се производите и услугите во согласност
со нашите очекувања, ние тоа го земаме здраво за готово и не сме ни свесни за
улогата на стандардите. Меѓутоа ако стандардите не би постоеле, тоа многу брзо
би го почувствувале. Би ни пречело тоа што производите се со лош квалитет, што
не се соодветни, односно некомпатибилни со опремата што веќе ја поседуваме,
или се небезбедни и опасни. Кога производите, системите, машините и уредите
работат добро и безбедно, тоа е главно затоа што ги исполнуваат барањата на
стандардите.
Регулативата (ЕУ) бр. 1025/2012 на Европскиот парламент и на Советот
на Европската унија, вели:
„Стандардите се важни алатки за конкурентноста на
организациите, особено малите и средни, чие учество во процесот
на стандардизација е многу битно поради технолошкиот напредок
на Унијата. Затоа е потребно рамката за стандардизација да ги
поттикне малите и средните организации/претпријатија активно
да учествуваат во активностите на стандардизација и во нив да ги
внесуваат своите иновативни технолошки решенија. Ова вклучува
подобрување на нивното учество на национално ниво, каде што тие
можат да бидат поефикасни поради пониските трошоци и непостоење
на јазичните бариери. Според тоа, оваа регулатива треба да ја
подобри застапеноста и учеството на малите и средни организации/
претпријатија во националните и европските технички комитети и
треба да им се овозможи ефективен пристап до стандардите за да ја
развијат свеста за значењето на стандардите.”
Во суштина, стандардот е договорен начин како се работи нешто. Тој
може да се однесува на производство на производ, управување со процес, давање
услуги, набавка на материјали, итн. Стандардите можат да покријат широк спектар
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на активности преземени од страна на организацијата со цел да се задоволат
потребите на клиентите.
Стандардите се прочистена мудрост на луѓе со искуство во својата област
и знаење на/за потребите на организацијата и на луѓето кои ги претставуваат
- производители, продавачи, купувачи, клиенти, трговски асоцијации,
потрошувачи и регулатори.
Стандардите се знаење. Тие претставуваат моќна алатка која може да ја
поттикне иновацијата и да ја зголеми продуктивноста на организацијата. Тие
ја прават организацијата поуспешна и секојдневниот живот на луѓето полесен,
побезбеден и поздрав.

Како ни помагаат стандардите?
• Ги прават развојот, производството и дистрибуцијата на производи
поефикасни, посигурни и почисти;
• ја хармонизираат трговијата меѓу земјите;
• ја олеснуваат размената на технологиите и добрите практики за
управување;
• шират иновации;
• ги обезбедуваат клиентите и корисниците на производи и услуги;
• го прават животот полесен преку давање решенија за секојдневните
проблеми.
Стандардите кои ги дефинира и усвојува Република Северна Македонија
имаат ознака МКС и нив ги издава Институтот за стандардизација на Република
Северна Македонија (ИСРМ). Стандардите кои се усвоени на меѓународно ниво
имаат ознака ИСО/EIC (Меѓународна организација за стандардизација), а ако се
усвоени во Европа имаат ознака EN (Европска норма).
Македонскиот стандард може да биде идентичен со европскиот (EN),
интернационален/меѓународен (ИСО/IEC) стандaрд или некој друг национален
стандард (DIN, BS…) и во тој случај може да се препознае по ознаката (МКС EN,
МКС ИСО , МКС DIN), меѓутоа, македонскиот стандард може да биде и „само“
национален стандард, односно изработен од експерти од ИСРМ, техничките
работни тела и усвоен од ИСРМ како македонски стандард. Овој стандард не е
усвоен на европско и меѓународно ниво, но за неговото постоење, европските
тела за стандардизација мора да бидат известени.
Пред повеќе од 20-тина години се појавија и првите интернационални/
меѓународни стандарди за менаџмент системи или системи на управување,
т.н. менаџмент стандарди кои донесоа сосема нов пристап во комуникацијата
на деловните субјекти ширум светот. Овие стандарди направија исчекор
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од меѓународната стандардизација, од областа на техниката кон сферата на
управување (без оглед на тоа дали некој тоа ќе го нарекува раководење, менаџмент
или на некој друг начин).

ИСО стандарди
ИСО - Интернационална организација за стандардизација (International
Oganization for Standardization-https://www.ISO.org) е невладина организација со
седиште во Женева, формирана како таква во 1946 година и нема овластување да
го наметне спроведувањето на стандардите. Таа не донесува никаква регулатива,
ниту закони. Сепак, државите -членки на оваа организација можат да одлучат и да
ги усвојат ИСО стандардите - пред се` оние од областа на здравјето, безбедноста
и влијанието врз животната средина - како законски обврзани или пак да ги
наведат истите во прописите.
Иако се доброволни, ИСО стандардите стануваат барања на пазарот, како
што се, на пример, менаџмент стандардите ИСО 9001, ИСО 14001, ИСО 45001,
развиени во согласност со потребите на пазарот. Добро знаеме дека деловните
активности се вршат од страна на експерти од секторите на индустријата,
техниката, менаџментот и услугите, сектори кои бараат стандарди. Тие се базираат
на меѓународен консензус помеѓу експертите во одредена област. Сите стандарди
се разгледуваат периодично, најмалку еднаш на секои пет години, со цел да се
одлучи дали е потребно да се изменат или укинат. ИСО стандардите се технички
договори кои обезбедуваат рамка за компатибилни технологии во светот.
Тие се дизајнирани да бидат релевантни на глобално ниво и корисни
каде било во светот. Повеќето стандарди се високо специјализирани за одреден
производ, материјал или процес. Сепак, ИСО 9001, ИСО 14001 и ИСО 45001
менаџмент стандардите се генерички системи за управување. Генерички значи
дека истиот стандард може да се примени на која било активност и во која било
организација, голема или мала, без оглед на производ или услуга, во кој било
сектор, без оглед на тоа дали е приватна или државна организација.
- ИСО 9001 стандардот содржи генерички сет на барања за
имплементација на системи за управување/менаџмент системи со
квалитет;
- ИСО 14001 стандардот е за управување/менаџмент систем со животната
срединa;
- ИСО 45001 стандардот е за управување/менаџмент систем со
безбедноста и здравјето при работа.

ISO 9001

ISO 14001
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ISO 45001

Стандардизација - процес на имплементација на стандарди
Стандардизација е активност за воспоставување одредби (правила)
за заедничка и повторна употреба, a кои се однесуваат на вистински или
потенцијални проблеми, со цел да се постигне оптимален степен на уреденост во
дадена област. За терминот стандардизација се врзуваат голем број на дефиниции.
Според едни, стандардизација е сет на координирани активности за усвојување
на стандарди и поврзани документи. Според други, стандардизација е процес на
создавање правила за систематски организиран пристап до посебна активност
која е во корист на сите заинтересирани страни и на нивната соработка, а особено
за оптимално подобрување на целокупната ефикасност.
Стандардизација е активност во сите деловни области на една
организација, насочена кон зголемување на ефикасноста преку нивно
обединување и поедноставување.
Стандардизацијата може да има една или повеќе цели кои овозможуваат
производите, процесите и услугите да се во согласност со својата намена. Резултат
на стандардизацијата се стандардите, кои претставуваат официјални документи.
Стандардизацијата се базира на следните принципи:
• доброволно учество на сите засегнати страни во процесот на
донесување на стандарди;
• доброволна примена на стандардите;
• усогласување на ставовите на сите засегнати страни во однос на
техничката содржина на стандардите, постигнато со консензус;
• јавност и транспарентност на одлуките за донесување на стандарди;
• меѓусебно усогласување на стандардите и
• остварување оптимални придобивки за општеството како целина.

Сертификација - потврда на имплементацијата на стандарди
Самиот стандард бара секоја организација внатрешно (интерно) самата
да се проверува, за да утврди дали на соодветен и ефикасен начин управува со
своите процеси и со таа проверка да потврди дека целосно ги контролира своите
активности.
Покрај тоа, секоја организација може да ги покани или да им овозможи
на своите клиенти да го проверат нивниот менаџмент систем и да се уверат дека
организацијата е сигурна и дека е во можност да го испорача бараниот производ
или услуга, кој целосно ги исполнува нивните барања. На крајот, организациите
се проверуваат и од страна на независно акредитирано тело за сертификација,
кое ќе утврди согласност со ИСО стандардите. Овој вид на проверка стана речиси
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неопходен, бидејќи пазарот дава најголема важност на сертификатот и доказот
за кредибилитет на организацијата од страна на независни институции. Ова е
особено корисно како бизнис референца помеѓу организацијата и клиентите кои
се географски оддалечени, а чии второстепени проверки стануваат комплицирани
и скапи за организацијата.
Значи, сертификација е процес на утврдување на тоа дали еден производ,
услуга, организација или поединец ги исполнуваат барањата на релевантните
стандарди.
Истата завршува со официјална
потврда - сертификат за усогласеност/
сообразност и влез на носителот на
сертификатот во соодветниот регистар.
Сертификатот е писмена гаранција,
издадена
од
страна
на
независно
акредитирано тело за сертификација, која се
издава по проверка заради утврдување дека
специфичниот менаџмент систем, производ
или услуга се во согласност со барањата утврдени во релевантниот стандард.
Кај сертификацијата важно е да се напомене дека во согласност со потребите,
највисокото раководство на организацијата носи одлука за определување на
опсегот на сертификацијата, односно одлучува дали ќе се сертифицираат сите
процеси во рамките на организацијата или само дел од нив, на една, повеќе или
сите локации на организацијата.
Сертификација на само дел од процесите не значи дека другите процеси не
ги исполнуваат барањата на релевантните стандарди. Напротив, организацијата
може и треба да се стреми несертифицираните процеси да ги усогласи со барањата
на стандардот, за да нема потенцијална можност да се загрозат сертифицираните
процеси, а со самото тоа и да постои и опасност од повлекување на издадениот
сертификат.

Имплементација на ИСО (менаџмент) стандарди
1. Развој на план за реализација на имплементација
Општа пракса е организациите кои сакаат да добијат сертификат
за кој било менаџмент стандард, да се сконцентрираат на проектирањето/
концепирањето на менаџмент системот и изработка на потребните
документирани информации. Потребен е развој на севкупен план кој ќе ги опише
потребите на организацијата. Треба да се спроведат фази за реализација, кои
искуствено траат минимум шест до осум месеци. Како дополнение, планот треба
да ги идентификува фазите, учесниците и времето за потребните обуки како,
свесноста за главниот наслов на проблематиката - квалитет, животна средина,
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здравје и безбедност при работа, управувањето со истите, причините заради кои е
потребна имплементацијата, улогата на секој вработен во релевантните системи,
подготовка на документираните информации и анализа на активностите, обука
на интерни проверувачи. Вработените треба постојано да се известуваат за
напредокот во имплементацијата.
2. Обука на вработени за менаџмент стандард
Обуката во текот на самата имплементација е клучна за успешна
сертификација на кој било менаџмент стандард. Преку неа вработените стекнуваат
вештини за анализа на процесите во сопствените организации, како основа за
изработка на потребните документирани информации.
Истата го вклучува и исполнувањето на потребните барања
од соодветните клаузули на стандардот, придржувањето кон
временскиот распоред од планот на активностите, обезбедувањето
корисни процесни факти, запознавањето на вработените за
барањата од одредениот конкретен процес, неговата контрола и
мерливост, како и сугестии за евентуални подобрувања во истиот.
3. Анализа на процеси
За таа цел се користат познати софтверски алатки за изработка на
дијаграми-токови на активности, преку кои јасно се согледува
суштината на еден процес, факт повеќе што сите стандарди го
потенцираат процесниот пристап во апликацијата на барањата.
Така, јасно се прикажува што е влез во процесот,
кои активности се реализираат во рамките на истиот, која
документација циркулира меѓу нив и кој е излезот од тој процес.
Овие блок дијаграми треба да бидат изготвени од одговорни лица, т.н. носители
на процеси и усогласени во рамките на нивните сектори.
4. Развој на потребни документирани информации
Врз база на блок дијаграмите може да се изготват документи од типот
на процедури, работни упатства, записи, а по желба и прирачник. Кога истите ќе
се изработат, се пуштаат во организацијата за дискусија. Не е задолжително, но
може да се изработи и прирачник за менаџмент систем (квалитет,
животна средина, здравје и безбедност при работа), а во рамките
на кој се дава јасен приказ на целата организација, односно
политиката на менаџментот, одговорностите на сите вработени
за релевантниот менаџмент систем, организационата шема
прикажана преку структура на управување, опсегот на менаџмент
системот и краток опис на процесите во кои се аплицирани
барањата на стандардите.
17

5. Издавање на документираните информации, планирање
на интерни проверки и преглед на раководството
Изработените документирани информации мора да се проверат и одобрат
пред да се издадат. Редоследот на издавање на истите е многу важен. Некои од
нив треба да се издаваат пред други и во соодветно време. Мора да се изготви
план/распоред за интерни проверки, преку кој јасно ќе се види кои активности
покриени со документирани информации ќе бидат проверувани и во кој термин.
Проверките треба да бидат спроведени во сите делови на релевантниот менаџмент
систем. Сите податоци од истиот, треба да се јасно прикажани на раководството
на организацијата, преку т.н. прегледи кои се одржуваат со одредена динамика и
фреквенција.
6. Интерни проверки
Обучени интерни проверувачи ги вршат интерните проверки што се
планирани во претходно изготвениот распоред. Процесот на интерни проверки
вклучува активности на планирање проверки, известување за проверки, преглед
на документираните информации кои се проверуваат, изготвување чек листи
за проверка, изведување проверка, изготвување извештај од реализираната
проверка, издавање корективни бaрања и следење на проверката по однос на
преземените и спроведените корективни барања.
7. Преглед од раководството
Најмалку два пати годишно мора да се вршат прегледи од раководството.
Со истите се преиспитува релевантниот менаџмент систем за да се обезбеди
неговата усогласеност, адекватност и ефективност. Со овие прегледи мора да се
разгледуваат и можностите за промена и негово подобрување.
8. Претсертификација - предоценка на менаџмент системот
Пожелно е околу четири до шест недели пред сертификацијата на кој
било менаџмент систем од страна на независното акредитирано сертификационо
тело, да се изврши претсертификација или предоценка на истиот. На тоа се
гледа како на вежба за сертификацијата што следи. Добро е во текот на истата
да се пронајдат сите големи неусогласености, што ќе биде од голема корист
за сертификацијата што ни претстои, а воедно и големо искуство во однос на
потребното комуницирање со екстерните проверувачи.
Особено се важни интерните проверки, а во продолжение следува
дообјаснување што всушност претставува интерна проверка.

18

Интерни проверки на менаџмент системи алатка за самоконтрола
Горенаведените
менаџмент
стандарди
се
интернационално
препознатливи и признати како најдобра алатка за управување во сите
организации. Примената на барањата од истите, обезбедува подобро и
транспарентно следење на сите сегменти од работењето, потребни за истите.
Всушност, тие како алатка го ослободуваат раководството од надгледувањето на
секојдневната оператива и му даваат повеќе време да се предаде и да се занимава
со менаџерските активности ориентирани кон управувањето, продажбата,
обезбедувањето профит и создавањето позитивна слика за организацијата. Со
нив во организацијата се воспоставува јасно одредување на работата во еден
дефиниран систем на овластувања и одговорности, а воедно се поставуваат и
модели на квалитетно следење и проверување на поединечните процеси преку
одредени критериуми и методи. Една од нив е секако интерната проверка.
ИСО 19011:2018 пак има значење на водич - стандард кој дава насоки
за проверување на менаџмент системите (интерни и екстерни), вклучувајќи ги
и принципите на самите проверки, управувањето со програмата за проверки
и спроведување на проверките на менаџмент системите. Овој стандард воедно
обезбедува и насоки за оценување на компетентноста на поединците инволвирани
во процесот на проверка, вклучувајќи ги и лицето кое управува со програмата за
проверка, проверувачите и тимот за проверка.
ИСО 19011:2018 е применлив за сите организации кои треба да спроведат
интерна или екстерна проверка на менаџмент системите, како и управување со
програмите за проверка.
Примената на ИСО 19011:2018 е исто така можна и за други видови на
проверки, под услов да се посвети посебно внимание на потребните специфични
надлежности.
Општата дефиниција за проверка всушност се однесува на планирана и
документирана активност изведена од страна на квалификуван персонал, за да се
утврди по пат на истражување, испитување, или оценување на објективни докази,
адекватноста и усогласеноста со воспоставените процедури или применливи
документирани информации, како и ефикасноста на имплементирањето на истите.
Терминот може да се однесува на проверки во сметководството, внатрешните
контроли, управувањето со квалитетот, управувањето со животната средина,
здравјето и безбедност при работа, управувањето со вода и енергија.
Проверката се дефинира како систематско и независно испитување на
податоци, извештаи, записи, операции и изведби во организацијата за наведената
цел. Во секоја проверка, проверувачот ги гледа и препознава фактите, собира
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докази, ги оценува истите и врз основа на сето тоа, ја формулира неговата
проценка која ја доставува преку извештај од проверка. Целта е да се даде мислење
за соодветноста на контролите во дадената средина во којa се вршат проверките,
за да се оцени и да се подобри ефикасноста на управувањето со квалитетот,
ризикот, контролата и процесите.
Во интерните проверки (проверка од прва страна) проверувачите,
клиентот и проверуваната страна се обично сите од истата организација.
Проверувачите (интерни аудитори) се координаторот или менаџер за
релевантниот систем (Quality environmental oh&s manager/coordinator) и други
вработени квалификувани за таа цел. Клиентот всушност е самата организација.
Реализацијата на интерните проверки е во надлежност на функцијата
обезбедување на релевантниот менаџмент систем/стандард. Целта на интерната
проверка е проверка на усогласеноста и ефективноста на истиот за одреден
временски период. Во текот на интерните проверки, менаџмент системот се
проверува за да се утврди услогласеноста со:
• планираната реализација на производи и услуги;
• барањата на стандардот;
• барањата од менаџмент системот на самата организација.
Интерната проверка обезбедува механизам за проверка на ефективноста
на менаџмент системот. Таа го унапредува истиот, идентификувајќи:
•
•
•
•
•

места каде што се` е добро;
места каде што не е се` добро;
силни страни на системот;
слабости на системот;
начини на унапредување на системот.

Погоре споменатиот стандард специфицира како се вршат проверките кои
се во согласност со претходно утврдениот план за проверки, одобрен од страна на
одговорни лица. Секој дел од системот потребно е да се провери најмалку еднаш
годишно во зависност од статусот на посебните делови, важноста и ефектот врз
квалитетот, животната средина, заштитата на здравјето, ризиците генерално итн.
Во текот на годината може да се реализираат и непланирани интерни проверки.
Тие може да се резултат на големи проблеми во системот предизвикани од надвор
(жалби на клиенти, инциденти и сл.). Обврска на секоја организација е да има
сертифицирани интерни проверувачи. За доброто на организацијата, интерните
проверки во суштина не се вршат само за да се издадат неусогласености и да се
спроведат корективни мерки, но и да се потенцираат деловите на добра пракса и
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да се обезбеди евиденција и доказ за усогласеност. На овој начин се доставуваат
информации меѓу секторите со цел да се добие додадена вредност во работната
пракса, што ќе резултира со континуирано подобрување. Интерните проверки
на менаџмент системите се добра и ефикасна алатка во рацете на раководството
преку која генерално се реализираат целите за унапредување на работењето.

Стандард ИСО 19011:2018 – водич за интерни проверки
Стандардот ИСО 19011 дава насоки за проверките на менаџмент
системите (интерни и екстерни), со цел истите да заштедат напор, време и
трошоци нa организациите, преку:
- избегнување конфузија околу целите на програмата за проверка на
животната средина, квалитетот, здравјето и безбедност при работа;
- обезбедување извештаи од проверки кои го следат најдобриoт формат и
ги содржaт сите релевантни информации;
- обезбедување цели на поединечни проверки во рамките на целата
програма за интерни проверки;
- оценување на компетентноста на членовите на тимот за проверка во
согласност со соодветните критериуми и
- намалување нa напорите при спроведување на комбинирани проверки
на сите менаџмент системи.
Без оглед на причината за проверка
(сертификација,
интерна
проверка,
договор зa усогласеност, итн.), целта е
организациите да работат поефикасно
применувајќи ги овие насоки. Секогаш
вреди да запомниме дека конечната цена
во областа на проверките на менаџмент
системите може да се одрази врз следното:
организациите можат да загубат вредни договори или важни третострани
сертификации, може да се бара релативно скап спектар на подобрувања од
страна на клиентот, а може да се предизвика значително губење на процесната
ефикасност. Токму затоа „здраво“ разбирање на процесот на интерни проверки е
исклучително вредна вежба за целата организација.
Во рамките на ИСО 19011 стандардoт постојат четири критични
поенти кои се однесуваат на ефикасно планирање, спроведување и евалуација
на проверките на менаџмент системите: јасно објаснување на принципите на
проверки на менаџмент системитe, совети за компетентност и евалуација на
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проверувачите, упатство за управување со програмитe за проверки и упатство
за спроведување на внатрешни (интерни) или надворешни (екстерни) проверки.
Во основа, овој стандард е збир на принципи кои ќе му помогнат нa секој
оној поврзан со проверката, а со цел истата да ја врши ефикасно. Поради тоа што
се фокусира првенствено на основните процеси на управување со проверката,
може да бидe адаптиран за примена и употреба во проверка на кој било менаџмент
систем.

ИСО 9001:2015/QMS-Quality Management System
(Систем за менаџмент со квалитет)
Без задоволни клиенти, секоја организација е во опасност. За да го одржи
тоа задоволство на клиентите, организацијата мора да ги исполни нивните
барања. Стандардот ИСО 9001:2015 обезбедува рамка во која барањето за
процесен пристап го овозможува токму оној вид на производ или услуга што ги
задоволува очекувањата на клиентите.
Барањата за менаџмент систем за квалитет се стандардизирани, но многу
организации сакаат за себе да мислат дека се единствени. Ова го покренува
прашањето за тоа како стандардот ИСО 9001:2015 и овозможува на организацијата
од една страна, да ги задржи својствата по кои е уникатна и препознатлива, а од
друга страна да ги има сите елементи кои се индикатори за постоење на квалитет
во работењето. Истото прашање се поставува во различни индустриски дејности,
бидејќи барањата за квалитет се исти како за мали, така и за средни организации,
мултинационални производни компании, јавни и комунални претпријатија.
Одговорот на сите прашања е дека со ИСО 9001:2015 се дефинираат
барањата кои организациите треба да ги исполнат, но не го прецизира начинот на
кој секоја организација тоа ќе го исполни. Значи, флексибилноста на стандардите
овозможува приспособување како на секоја дејност од производна до услужна,
така на различните култури.
Со развојот на светската економија и меѓународната размена на
стоки, услуги и информации, се јавиле и технички бариери во така развиената
меѓународна трговија и соработка. Со цел да се елиминираат овие бариери, се
појави потреба од усогласување на стандардите од областа на менаџментот со
квалитетот, генерално. На истите потреби укажа и Европската унија со давање
посебен акцент на донесување голем број на директиви за усогласување на
националните закони и стандарди, со препорака да се настојува на што поголема
единственост во и на европските стандарди, со уважување на националните
стандарди и специфичности во нивната подготовка.
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Имајќи го предвид погоре кажаното, Техничкиот комитет ИСО/TC 176
во рамките на Меѓународната организација за стандардизација (ИСО) почна
да работи на стандардизација и хармонизација во областа на менаџмент со
квалитетот, обезбедување на квалитетот и соодветните технологии за квалитет.
Како резултат на сето тоа е серијата на стандарди ИСО 9000, издадени во 1987
година.
Серијата на стандарди ИСО 9000 се состои од стандарди и упатства во
врска со системите за менаџмент со квалитет, а со кои кавлитетот се дефинира
како ниво или степен до кој збирот на својствените карактеристики ги исполнува
барањата. ИСО 9001:2015, како дел од серијата на стандарди ИСО 9000 е
меѓународен стандард кој ги дефинира критериумите кои треба една организација
да ги исполни во рамките на својот менаџмент систем за квалитет.
Иако овој стандард пропишува дека барањата за систем за менаџмент со
квалитетот организацијата мора да ги исполни, истиот не го одредува и начинот
на кој тоа ќе се направи во одредената организација. На овој начин се постигнува
голема флексибилност во имплементацијата на стандардот во различни
индустрии и во различни пазарни услови, имајќи ги предвид организационата
структура и ресурсите со коишто располага организацијата.
Според тоа, секоја организација развива свој систем за менаџмент со
квалитет (QMS-quality management system), креиран од страна на барањата
на ИСО 9001:2015, во однос на кои организацијата може или не мора да се
сертифицира, бидејќи самата сертификација не е услов и барање на стандардот.
Добро поставен QMS ги опфаќа сите фази и активности - од првичните барања и
очекувања на клиентите, до нивното крајно исполнување.
Со ревизијата од 2015 година, стандардот ИСО 9001 има развиена
структура на високо ниво (HLS-high level structure), со што е овозможена негова
полесна комбинација со другите менаџмент стандарди.
Истата го овозможи следново:
• усогласување на терминологија со другите
стандарди oд областа на менаџмент
системите;
• приспособување и на услужните
организации - терминот „производ“ се
заменува со терминот „стоки и услуги“;
• воведување на експлицитни барања за
прифаќање на процесниот пристап во/од
менаџментот со квалитет;
• следење на трендовите на развој на
ИТ-системите и нивната примена во
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организациите, термините „документ и запис“ се заменуваат со
термините „документирани информации“;
• со разбирање на барањата и очекувањата на клиентите се преминува
и разбирањето на барањата и очекувањата на сите засегнати/
заинтересирани страни;
• воведување обврска за утврдување на индикатори за процесните
перформанси, нивно следење и мерење и
• намалување на бројот на потребни документи.
Намената на овој стандард е олеснување на работењето. Со
примена на принципите и барањата на истиот, во голема мера се олеснува
работењето, благодарејќи на јасното дефинирање на одговорноста. Исто така,
со дефинирањето на влезните и излезните елементи на сите процеси и со
дефинирањето на потребните ресурси, се создава појдовна основа за планирање,
како и повратна информација за исполнување на очекувањата на клиентот.
Овој модел ја зголемува довербата на клиентот во производот/услугата и води
кон подобро позиционирање и зголемена конкурентност на организацијата на
пазарот. Со оглед на тоа што сертификатот го издава независна акредитирана
сертификациона куќа, потврдата/сертификатот за сопственост на стандардот
осигурува дека организацијата ги има спроведено потребните процеси што ги
бара самиот стандард.
Мора да се потенцира дека воспоставениот и сертифициран менаџмент
систем со квалитет по ИСО 9001, укажува на тоа дека производството, процесите
и работните методи на организацијата се дефинирани така што овозможуваат
испорака на производи и давање услуги со добар квалитет, но не го гарантираат
квалитетот на самиот производ или услуга. Со уреден систем на работење постои
поголема можност дека организацијата ќе произведе и квалитет. Поради тоа,
често пати при склучување договори со добавувачи, како барање се поставува и
поседувањето на сертифициран ИСО 9001 стандард, што воедно претставува и
екстерна причина за негово воведување, односно имплементација. Секако дека
постојат и интерни причини за имплементација на ИСО 9001 во организациите,
кои всушност претставуваат и бенефит од неговата примена, а тоа се: полесно
извршување на работата, намалување на празните чекори, подобро користење на
времето, смалување на потрошокот на материјал, смалување на залихите, подобар
проток на информации, заштеда на други трошоци, намалување на неусогласен
производ или услуга, делотворно следење на севкупните активности и на крај,
поголема свесност и одговорност кај секој вработен.
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ИСО 14001:2015/EMS - Environmental Management System
(Систем за менаџмент со животна средина)
Управувањето/менаџментот со животната средина, согласно стандардот
ИСО 14001, претставува влијание на организацијата врз животната средина. Со
имплементацијата на истиот, се утврдува кој од применливите работни процеси
ја загадува животната средина, се одредуваат реални цели и се воведуваат
неопходни мерки за остварување на поставените цели.
Манаџментот/системот за управување со животната средина претставува
постепено усовршување со цел заштита и подобрување на животната средина.
Овој систем не бара „озеленување“ на организацијата, ниту се работи за промена
на опремата, производите/услугите или процесите кои можат да имаат или
имаат негативен ефект на животната средина, туку се работи за постепено
намалување на нивото на загадувањето. Имплементацијата на овој менаџмент
систем може да се однесува на целата организација, еден огранок или само на
еден процес, а изборот зависи од дефинираните потреби. Причините поради кои
се имплементира стандардот ИСО 14001 се:
•
•
•
•

непрекинатото загадување на животната средина;
страв од потполно исцрпување на природните ресурси;
ЕУ-регулативата;
зголемената заинтересираност и јавното мислење за зачувување на
животната средина;
• недостаток од организирано и систематизирано следење на последиците
од загадувањето и
• посебни услови на работа во загрозени области.

ISO 14001:2015
EMS-Environmental
Management System
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Менаџментот со животната средина треба да се разбере како алатка или
средство за управување со производите, услугите и процесите на една организација
кои посредно или непосредно влијаат на животната средина и придонесуваат за:
• намалување на расходите (со исправно и економично користење на
природните материјали, природните ресурси и правилно одложување
на отпадот);
• полесно спроведување на законот;
• подобрување на општото и личното здравје;
• подобрување на односите со локалната и општинската администрација/
заедница;
• ускладеност на добавувачите и соработниците со политиката за заштита
на животната средина на организацијата;
• обезбедување на конкретни мерки и правовремено спречување на
еколошки катастрофи;
• зголемување на вредноста и довербата на организацијата што ја има на
пазарот;
• постојано усовршување во областа заштитата на животната средина;
• подобрување на општата слика на организацијата и
• предност на европскиот пазар.
Со имплементација на менаџмент системот со животната средина може
да се постигне намалување на бруто-расходите во организацијата, а со самото
тоа и до зголемување на продуктивноста и заработувачката. Зголемувањето на
заработувачката произлегува од изнаоѓањето начин за драстично намалување на
отпадот, за негово правовремено и адекватно ослободување, како и поефикасно
и порационално користење и заштеда на енергијата.
Исто така, овој систем бара потврда за препознаени кризни процеси од
страна на организацијата, како и нејзина апсолутна соработка околу преземањето
корективни мерки и спроведувањето на законот или прописите. Сето ова
придонесува за намалување на грешки или немарно предизвикани еколошки
катастрофи, а со самото тоа и огромни парични казни. Една од најважните
придобивки што се манифестираат преку менаџмент системот со животната
средина е намалениот ризик кој би можел да доведе до еколошка катастрофа или
до недозволени загадувања на животната средина.
„Вода, храна, кислород, енергија и многу повеќе...
животната средина задоволува толку многу од нашите витални
потреби. Ние си должиме себе си и треба да ги заштитиме нашата
животна средина и нашето здравје, зошто нашиот опстанок е во
прашање.“
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ИСО 450001:2018/OH&SMS - Occupational and health & safely
Management system (Систем за менаџмент со здравје и безбедност
при работа)
Во услови на вртоглавите пазарни промени, настанати пред се` поради
брзиот развој на новите технологии, know how, организацијата претставува
највреден ресурс (сапоред истражување спроведено од страна на магазинот
„Форбс“, 85% од вредноста на компанијата „BMW“ не ја сочинуваат опремата и
зградите, туку нивниот бренд и know how). Како клучен елемент на секој know how,
луѓето се денес највредниот ресурс на организациите/компаниите. Заштитата на
овој највреден ресурс е императив за секоја организација/компанија, а посебно
неговата заштита од аспект на здравјето и безбедноста на работното место.
Динамиката на работењето бара проактивен пристап кон заштитата на здравјето
и безбедноста на вработените за време на работата, кој ќе ги идентификува
евентуалните ризици, ќе ги отстрани истите или со превентивното делување, ќе
ја намали веројатноста за нивната појава на прифатливо ниво.
Бизнис глобализацијата носи потреба од креирање рамка за
формирање систем за заштита,
кој со верификација од страна на
овластени сертификациони тела,
ќе биде меѓународно прифатлив,
односно ќе прати порака на
вработените, клиентите и бизнис
партнерите од други поднебја, дека
во организацијата/компанијата се
управува со ризиците по здравје
и безбедност на вработените
на ефикасен и меѓународно
верификуван начин.
Токму прашањата за ова ефективно и ефикасно управување со ризиците
по здравјето и безбедноста на вработените, се од интерес на стандардот ИСО
45001.
ИСО 45001 е менаџмент систем со безбедноста и здравјето при
работа. Помага во управувањето со ризиците кои имаат влијание врз здравјето
и безбедноста на вработените и посетителите. Овој стандард ја дефинира
организационата структура, планирањето на активностите, одговорностите,
практиките, процедурите и ресурсите за развој, спроведувањето, остварувањето,
разгледувањето и одржувањето на политиката на заштита на здравјето и
безбедноста при работа.
Со имплементацијата на овој стандард, организацијата/компанијата се
здобива со доверба од заинтересираните страни, уверувајќи ги дека раководството
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ги исполнува барањата на политиката на безбедност и здравје при работа, го става
акцентот на превентивното, а не на корективното делување, обезбедувајќи при
тоа докази кои се однесуваат на ИСО 45001 низ целата организација, а не само на
процесите за кои постојат законски обврски или пак се зони на големи ризици.
Посебно е важно уверувањето дека концептот на ИСО 45001 вклучува процес на
континуирано подобрување.
ИСО 45001 обезбедува заштита на вработените, овозможува системски
пристап кон идентификацијата на опасностите и преку управувањето со ризиците
придонесува за поздрава и посигурна работна средина, ги намалува несреќите и
здравствените проблеми на работа, како и загубите предизвикани од болести и
повреди на вработените. Вака транспарентен и ефикасен менаџмент систем со
безбедноста и здравјето при работа, ја помага комуникацијата и соработката со
релевантни инспекции. На секое работно место постојат одредени опасности по
здравјето и безбедноста на вработените. Затоа е потребно системски да се следат
и да се елиминираат сите потенцијални опасности. Покрај тоа, надоместоците во
случај на повреди или болести предизвикани од несаканите услови за/на работа,
се големи и можат финансиски да ја оптоварат организацијата/компанијата.
Придобивки од имплементацијата на ИСО 45001 се следниве:
• ги минимизира или целосно ги елиминира повредите на работното
место;
• обезбедува заштита од повреди на вработените и посетителите;
• придонсува во подготвеноста на организациите/компаниите навремено
да ја отстранат заканата;
• ги ускладува работните процеси на организацијата/компанијата со
законот;
• ја подобрува целокупната слика за организацијата/компанијата;
• овозможува привлекување на странски инвеститори;
• дава предност на локалните и меѓународните пазари;
• ги намалува трошоците на организацијата/компанијата и
• ги убедува корисниците/клиентите за посветеноста во управување со
здравјето и безбедноста, која може да се докаже.
Основа на овој систем е безбедноста на вработените на работното место,
која се постигнува преку следниве чекори:
•
•
•
•

утврдување на ризикот во согласност со законските прописи;
поставување на цели;
обука на вработените за опасности на работните места;
планирање, развивање и спроведување на системот за заштита на
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здравјето; на вработените;
• контрола на системот;
• периодичен преглед на системот и
• сертификација.
Имплементацијата и сертификацијата на ИСО 45001 ја штити
организацијата од несакани трошоци, овозможува подобри договори со
осигурителните компании, подобрување на односите со Владата, ја зголемува
продуктивноста на работниците преку намалување на несреќите, а со самото тоа
и должината на боледувањето. За време на сертификацијата, посебно внимание
се посветува на определувањето на степенот на опасност на работното место и
воспоставувањето заштитни мерки со цел негово намалување или елиминирање.
За успешно функционирање на ИСО 45001, а на тој начин и на сертификацијата,
многу е важна информираноста на вработените за опасностите, нивното
познавање за заштитните мерки и давањето прва помош. Организациите кои
размислуваат однапред, гледаат подалеку од усогласувањето со законската
регулатива и заземаат проактивен пристап во идентификувањето, проценката,
контролата и намалувањето на ризиците.
ИСО 45001 е компатибилен со стандардите ИСО 9001 и ИСО 14001 и
токму затоа многу е лесно и можно да се интегрира со истите, а со интеграцијата на
овие три стандарди, организацијата може да развие свој Интегриран менаџмент
систем (IMS).

IMS - Integrated Management System Интегрирани менаџмент системи
Со цел да се постигне добра конкурентска позиција, исполнување
на барањата на заинтересираните страни, намалување на деловниот ризик
и, не помалку важно, за да се постигне одржлив развој, се` повеќе и повеќе
организации воведуваат и применуваат различни менаџмент системи, како што
се QMS (според ИСО 9001), EMS (според ИСО 14001 ), OH & S (според ИСО
45001) и други. Многу организации имплементираат два или повеќе менаџмент
системи во согласност со релевантен стандард. Често се случува тие системи во
организацијата да функционираат како посебни, односно, независни системи. Во
таква ситуација може да се предизвика зголемување на трошоци, несоодветна
употреба на расположливите ресурси, па и општо намалување на ефикасноста
на организацијата. Со цел да се отстранат ваквите негативни последици од
воспоставување и функционирање на паралелни менаџмент системи, потребно
е и апсолутно можно организацијата сите нив да ги обедини, односно,тие да се
интегрираат во еден систем – така наречен интегриран менаџмент систем (IMS).
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Интегрираниот менаџмент систем помага организациите да ги постигнат
придобивките од консолидацијата на општи барања / спецификациите во сите
менаџмент системи. Некои од придобивките се и:
• подобрување во согледувањата на бизнисот;
• примена на холистички пристап (во поголем обем) во управувањето со
деловните ризици;
• намалување на конфликти помеѓу системите;
• намалување на удвојувањето и бирократијата;
• рационално користење на расположливите ресурси и
• ефикасни и ефективни интерни и екстерни проверки.
Покрај ова, Интегрираниот менаџмент систем има и елементи кои се
заеднички за сите менаџмент системи, кои се поделени во шест групи:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

политика;
планирање;
имплементација и функционирање;
проценка на перформансите;
подобрување и унапредување и
преглед од страна на раководството.

Воспоставувањето на IMS подразбира интеграција на различни
менаџмент системи, која опфаќа голем број на меѓусебно поврзани активности.
Имајќи го предвид овој факт, неопходно е неговото имплементирање да биде
планирано и системски спроведено по пат на процесен пристап.
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Мисија, визија и цели - принципи за успешна деловност
За успешна стандардизација, преку имплементацијата на менаџмент
стандардите за кои кажавме погоре, како и нивна сертификација, која е
верификација на првиот дел од активноста, а која секако е услов за поголема
конкурентност на пазарот за секоја
организација, битно е дефинирање и
одредување на МИСИЈАТА, ВИЗИЈАТА и
ЦЕЛИТЕ на/во работењето од страна на
организацијата.
Што претставува мисијата?
Мисијата на организацијата треба
да дефинира зошто истата треба да постои.
Таа е основна рамка за работењето и
развојот. Кога се дефинира мисијата треба
да се биде креативен, а во исто време да
се води грижа истата да биде сигурна: со
целта на постоењето, со стратегијата на
делување, со иницијативата на вработените
и со стандардите на однесување. Примери на мисии:
Организација Х:
Со сопствената понуда на производи и услуги за секојднена примена, да
се создадат најдобри услови за клиентите. Со помош на стручни и мотивирани
вработени, да се обезбеди најдобра услуга и шопинг во пријатна средина. Со
растот и со добар бизнис, да се обезбеди профит за организацијата. Преку нашите
акции да придонесеме за подобрување на квалитетот на животот во социјалната
и природната средина.
Организација Y:
Снабдување на клиентите со производи со потребен и добар квалитет,
обезбедување на квалитетен живот на вработените и исполнување на сите
социјални потреби.
Организација Z:
Организацијата Z е организација во развој, која има тенденција да ги
задоволи потребите на основачите и акционерите, да ги подобри работните
процеси, да ги задоволи потрошувачите и да обезбеди квалитет на условите за
живот и социјалните потреби.
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Што претставува визијата?
Визијата треба да биде таква за да може јасно да покаже каде и во која
насока организацијата има намера да се движи. Примери на визии:
Организација Х :
Нашата визија е да бидеме синоним за организација која постојано
поставува високи стандарди, како во областа на бизнисот, трговијата и
инвестициите, така и во сферата на живеењето и која не само што воведува нови
навики и трендови, туку и ги предвидува и ги создава. Да бидеме синоним за
организација која работи во дослух со времето кое доаѓа.
Организација Y:
Да се биде водечки малопродажен синџир на прехранбени производи
и производи за секојдневна употреба во домаќинството (пазарна програма) во
Југоисточна Европа.
Што претставуваат целите ?
Целите на организациите ја одредуваат сопствената тенденција во
постапките за задоволување на одредената мисија, посакуваната иднина и
резултати, кои е потребно да се остварат во планирани и организирани активности
во рамките на истата. Целите се основни и плански одлуки во процесот на развој
на организацијата.
Тие се подредени на сите други плански донесени одлуки и индивидуални
планови и програми. Тие се и најважните двигатели на севкупните активности на
организацијата и средство за контрола на ефикасноста на работата. Целите во
однос на временската инстанца, може да се поделат на:
• краткорочни, кои се однесуваат на период до една година;
• среднорочни, кои опфаќаат временски интервал од една до пет години и
• долгорочни, кои се однесуваат на период подолг од пет години.
Целите, исто така, може да бидат општи, како што се: квалитет на животот
на вработените, опстанок и развојот на организацијата на пазарот и специфични
(посебни), како што се: зголемено учество на организацијата на пазарот, пораст
на општествената одговорност, создавање услови за изградба на корпоративниот
имиџ на организацијата и така натаму.
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Секоја правилно дефинирана цел мора да ги содржи одговорите на
прашањата:
• Што е посакуваниот исход?
• Кои услови треба да бидат исполнети за неговото спроведување?
• Според кој стандард се утврдува успехот на постигнување на целта?

бидат:

Од сето ова погоре наведено, може да се заклучи дека целите мора да

• дефинирани;
• мерливи и
• да го опишуваат резултатот кој е видлив за вработените.
Примери за лошо дефинирани цели се:
•
•
•

зголемување на производството во наредниот период;
зголемување на уделот на пазарот и
намалување на загадувањето.
Примери на добро дефинирани цели:

• зголемување на обемот на производството во 2020 година за 5, 8% во
однос на 2019 година;
• во периодот од две години да се стигне до удел на домашниот пазар од
12,5% во однос на 2019 година и
• во 2020 година да се намалат емисиите на штетни гасови за 15% во
однос на 2019 година.
Како што може да се види од лошо дефинирани цели, тие не се ниту
специфични (не се конкретни), ниту пак мерливи (немаат изразена референтна
вредност врз основа на која може да се следи степенот на нивно остварување),
ниту пак опишуваат видлив резултат од страна на вработените. Додека пак
ситуацијата во добро дефинирани цели е сосема поинаква. Тие се јасно дефинирани
(временски и квантитативно), мерливи (во овој случај процентуалните вредности
се одредени за да бидат исполнети преку реализацијата на целите), а исто така
може да се утврди и степенот на нивното постигнување. Видлив е резултатот на
постигнатите цели (постигнување поголем профит на организацијата, создавање
поздрава околина).
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Кои се бенефитите од имплементирани
ИСО менаџмент стандарди?
1.

Зголемена процесна ефикасност

Организациите со имплементирани и сертифицирани ИСО
стандарди постигнале многу и со нивните воспоставени процеси во поглед на
максимализирање на квалитетот и ефикасноста. Сертифицирана организација
има поставено насоки и истите ги следи, обезбедувајќи обуки, транзиции и
полесно воочување на проблемите.
2.

Зголемен приход

Анализите покажуваат дека организациите со имплементирани
и сертифицирани ИСО стандарди се стекнале со поголемо искуство во
зголемувањето на продуктивноста и подобрувањето на финансиските
перформанси, споредено со несертифицираните.
3.

Повисок морал кај вработените

Дефинираните задачи и овластувања, одговорноста на раководството,
воспоставените планови за обуки, јасната слика како сето тоа заедно да се
рефлектира во поглед на квалитетот и целокупниот успех на организацијата
со имплементирани и сертифицирани ИСО стандарди, дава свој придонес во
постоењето на позадоволни и помотивирани вработени.
4.

Интернационална (меѓународна) препознатливост

ИСО (Интернационална организација за стандардизација) е глобално
препознатлива институција, односно авторитет во поглед на управувањето со
менаџмент системите, па индиректно и организациите со имплементирани и
сертифицирани ИСО стандарди, добиваат светски имиџ.
5.

Фактички пристап во донесување одлуки

ИСО стандардите воспоставуваат сет на јасни инструкции за проверки
на процесите и прегледи од раководството, кои во голема мера го олеснуваат
прибирањето информации и донесувањето одлуки врз база на факти/релевантни
податоци.
6.

Односи со заинтересирани страни

Взаемно корисните односи со сите заинтересирани страни во контекстот
на организацијата, се едни од клучните достигнувања на ИСО стандардите.
Нивните интереси и влијанија се секако услов за успешно работење на
организациите со имплементирани и сертифицирани ИСО стандарди.
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7.

Воспоставување документирани информации

ИСО стандардите бараат документирани информации за секој
процес, секоја негова промена и отстапување. Нивната примена обезбедува
конзистентност во производниот или услужен процес и одговорност на
персоналот. Гарантира и достапност и следливост во случај на пројавена процесна
неусогласеност.
8.

Зголемена конзистентност

Ова е едно од основните начела на ИСО стандардите. Сите процеси,
почнувајќи од истражувањето и развојот, па до испораката на производот или
услугата, се јасно одредени и документирани, минимизирајќи ја при тоа можноста
за грешки. Дури и активноста за правење промени во процесите е документирана,
обезбедувајќи истата да биде добро испланирана и имплементирана на најдобар
можен начин. Воспоставување софтвери за водење на документираните
информации во голема мера го намалува ризикот за примена на веќе застарени и
неважечки документи.
9.

Задоволство на клиентите

И едните и другите стекнуваат се` поголема доверба во организациите,
токму поради сознанието за постоење на релевантен менаџмент систем. Тие се
потпираат на компаниите поради постигнатата ефикасност, конзистентност и
посветеност во смисла на обезбедување квалитетен и безбеден производ/услуга
и здрава и чиста животна и работна средина.
10.

Подобрување во процесите

ИСО стандардите ги потенцираат првостепените проверки, прегледи од
раководството, подобрување на процесните перформанси, базирани на собрани и
анализирани податоци. Подобрувањата се внимателно планирани и воспоставени
врз база на факти, применувајќи контролиран систем на документирани
информации, со цел да се постигне и да се дојде до најдобри практики и решенија/
одлуки за организацијата.

Со стандардизација, преку имплементација и сертификација
на менаџмент системите согласно менаџмент стандардите, со
јасно одредена мисија, визија и конкретно дефинирани и реални
цели на организацијата, се станува конкурентен на пазарот и
се оди напред!!!
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Управување на вкупниот квалитет (Total Quality Management - TQM) - континуирано унапредување на деловните процеси
TQM е менаџмент пристап за постигнување на совршеност на
организацијата и нејзините резултати. Претставува последно и највисоко
применето ниво на управување со квалитетот. Опфаќа континуирано
унапредување на функционалноста на организацијата, работата на сите и на секој
поединец, па има примена како во производството, така и во давањето услуги. Го
опишуваат како нова филозофија, култура, пристап, религија, па оттаму може
да се дефинира како:
• Системски пристап на управување, кој има за цел постојано
унапредување на вредностите за клиентите преку дизајнирање, како и
постојано унапредување на организационите процеси. Континуираните
подобрувања и унапредувања се однесуваат на производите, услугите и
организационите системи со кои се постигнува зголемена вредност за
клиентите.
• Филозофија на управување - Целта на TQM е вклучување на сите
вработени во организацијата и во системот за подобрување на квалитетот.
Преку воведување индикатори за континуирано подобрување на сите
нивоа и во сите активности, се создава соодветна средина за тимска
работа, доверба и почит, доследни и организирани процеси.
• Метод на дефинирање на проблемите, утврдување на причините на
проблемите, преземање соодветни мерки, проверка на ефикасноста на
акцијата, стандардизација и понатамошни развојни решенија и процеси.
Тоа е метод кој се состои од: откривање на потребите и очекувањата од
ангажманот на организацијата како целина и анализа на сите трошоци
поврзани со квалитетот, ставајќи приоритет на квалитетот во споредба
со контролата (исправно да се работи првиот пат и секој нареден пат)
и на развојот, пристапот и процедурата која поддржува квалитет и
усовршување.
Главните начела на менаџментот на вкупниот квалитет (TQM) се: да се
работи според постојните правила; секој проблем претставува нова можност
за унапредување; да се добие информација кога е најпотребна; да се обезбедат
и да се разгледаат фактите; придржување до планот; елиминирање на дефекти;
почитување на правилата; да се распределуваат задачите. Основни принципи на
менаџментот на вкупниот квалитет (TQM) се:
2.1. Потрошувачите го дефинираат посакуваниот квалитет на производот
или услугата, што е почетна точка во имплементирањето на TQM
пристапот.
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2.2. Вишите менаџери се целосно одговорни за стратегијата на компанијата,
вредноста на компанијата и на постојната организациска култура.
2.3. Квалитетот првенствено зависи од дизајнирањето и извршувањето на
системот и извршувањето на процесите со цел да се достигнат највисоките
стандарди.
2.4. Основа на филозофијата на TQM е желбата за континуирано
усовршување и постојано подобрување на стандардите.
2.5. Лидерската позиција на пазарот на квалитет се постигнува само доколку
менаџментот јасно ги дефинира целите на компанијата.
2.6. Неопходно е потполно разбирање на клучниот бизнис процес и
донесување одлуки кои се засновани на факти.
2.7. Со примена на соодветно образование во форма на обука, сите вработени
се вклучуваат во процесот на подобрување на квалитетот.
2.8. Клучните делови на системот за квалитет вклучуваат процес на создавање
на квалитет и спречување на појава на грешки и неправилности.
2.9. Со промените за унапредување, се доаѓа до скратување на времетраењето
на сите процеси.
2.10. Со правилната комуникација добавувачите на компанијата се
вклучуваат во исполнувањето на целите за квалитет.

Што претставува Шест сигма (Six Sigma)?
Шест сигма е систем кој комбинира алатки за
постојано подобрување, кои се при рака заради фокусирањето
на процесите, нивна анализа и споредба, како и објективна
распределба на ресурсите на оние процеси кои бараат најголемо
внимание. Заедничка алка помеѓу различните процеси во
организацијата е дефектот. Секој процес го има и тој предизвикува доработка,
шкарт-остатоци, дополнителна работа, а сето тоа условува зголемување на
трошоците. Фокусирањето на овие дефекти и концентрирањето на напорите во
нивното минимизирање, резултира со намалување на работничките норми, а со
тоа до намалување и на цената на чинење на процесот.
Шест сигма ги мери дефектите во системот и ги нормализира, за да можат
да се прават споредби помеѓу процесите, а со тоа и да се направат објективни
одлуки за тоа каде да се распоредат ресурсите за постигнување на подобри
перформанси.
Всушност, овој систем и произлегол од статистичката контрола на
процесите (Statistic process control -SPC), па оттаму Шест сигма системот на
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квалитет има статистичка основа. Суштината на Шест сигма системот е низ
утврдување и отстранување на грешките, односно варијабилностите во
производните и деловните процеси, да се подобри квалитетот во излезниот
процес. Цел е да се постигнат помалку од 3 до 4 дефекти на милион поновувања,
што би значело деловен процес скоро без грешки.
За постигнување на претходно наведеното, главен услов е вклученоста на
целокупната организација. Во организациите кои применуваат Шест сигма систем,
вработените поминуваат низ обука за методите на управување со квалитетот, па
зависно од постигнатото ниво на надлежности стануваат: шампиони, мајсторски
црни појаси, зелени појаси, портокалови, жолти и бели појаси. Шест сигма
тимовите ги користат следните методологии:
• DMAIC (define-measure-analyze-improve-control, односно дефинирај - мери
- анализирај - подобри - контролирај) кога работат на подобрување на
бизнис процесите;
• DMADV (define-measureanalyze-design-verify, односно дефинирај - мери
- анализирај - обликувај - провери) кога работат на дизајнирање на
производ, процес или услуга кои одговараат на барањата на купувачите.
Двете спомнати методологии настанале според Деминговиот PDCA
(Plan-Do-Check-Act) циклус, односно циклусот планирај - направи провери - дејствувај.

Дејствувај

Планирај

Планирај
Направи

Провери

Направи

Провери дали функционира
Дејствувај кон корекција на проблемите и
подобри ги перформансите

Основните принципи на Six Sigma се: ја нагласува потребата да
се идентификуваат и елиминираат можните дефекти утврдени од страна
на купувачите; признава дека варијациите ја спречуваат способноста на
организацијата сигурно да обезбедува и испорачува висок квалитет;
бара
донесување одлуки врз основа на податоци и вклучување на низа разумни
разрешувања на проблемите; обезбедува високо ниво на култура како основа за
постигнување одржливи резултати; кога се имплементира правилно обезбедува
значително зголемување на профитот.
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Што претставува Леан производство (Lean Production) ?
Суштината на Леан производство, како систем за управување со
квалитетот, е скратување на времето од примање на нарачката до моментот на
испораката на финалниот производ на купувачот, на начин да се елиминираат
сите оние активности кои не создаваат додадена вредност.
Принципите се фокусираат на максимизирање на брзината на процесите;
обезбедува алатки за анализа на текот на процесите и времето на доцнење во
секоја активност на процесот; се концентрира на издвојување на работите кои
„додаваат вредност“ од работите кои „не додаваат вредност“, со алатки кои ги
елиминираат корените на причините за активности кои не додаваат вредност и
така ги елиминираат нивните трошоци; обезбедува начин за квантификување и
елиминирање на трошоците на комплексноста на процесот. Примената на двата
последни принципа резултира со елиминирање на губитоците. Во овој контекст,
губитоци се активностите и однесувањата кои ги зголемуваат трошоците, а не
додаваат вредност гледано од перспектива на крајниот купувач. Предностите
на овој систем на квалитет се согледуваат во редуцирањето на времето на
производство, во зголемувањето на квалитетот, флексибилноста и задоволството
на купувачите.
Ефикасна имплементација на Леан производство резултира со
зацврстување на внатрешно организациските и меѓуорганизационите можности
во изградбата на рутина и подобрување на time-based конкурентност.
Исто така, се постигнува и подобра флексбилност и способност за брзо
одговарање на промените на барањата на купувачите, односно се зголемува
вклучувањето на вработените, па се остваруваат подобри финансиски и
нефинансиски перформанси.

Што претставува Леан шест сигма (Lean Six Sigma, LSS) ?
Во последните неколку години во деловната пракса се јавуваат случаи
на комбинирање на системот Шест сигма со Леан производство, па така
настанал системот Леан шест сигма (Lean Six Sigma). Овој систем се темели
на тоа да се интегрираат сите предности на Шест сигма и Леан производство,
односно да се елиминираат недостатоците кои се јавуваат кога секој од овие
два се имплементираат одвоено. Значи, Леан организации би требале да земаат
предвид повеќе податоци (показатели) при одлучувањето и повеќе да користат
методологии кои нагласуваат стручен пристап на квалитетот. Од друга страна пак,
организациите кои применуваат Шест сигма систем, би требало да применуваат
некои методи од системот витко производство, кои се однесуваат на елиминирање
на загубите, како што се Кaizen, следење на тековите на материјалите низ процесот
на производството од аспект на купувачите (Value stream mapping), „петте S“
случувањата - сортирање, организирање, уредност, дисциплина, континуирано
подобрување, pull системи и сл.
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III. ТЕХНИЧКИ СТАНДАРДИ
Спецификација на технички стандарди
Спецификацијата претставува збир на документирани барања коишто
треба да бидат задоволени од материјал, дизајн, производ или услуга. Постојат
различни видови на технички или инженерски спецификации, а терминот се
користи различно во различни технички контексти. Тие честопати се однесуваат
на конкретни документи и / или посебни информации во нив.
Спецификацијата на производ ги опишува карактеристиките на
решенијата за спецификација на побарувачката, што се однесува на дизајнираното
решение или на конечно произведено решение. Често се користи за водење на
производство. Понекогаш терминот спецификација се користи во врска со
податоци (или спецификационен лист), што може да биде збунувачко. Листот
со податоци ги опишува техничките карактеристики на производот или самиот
производ, честопати објавуван од производителот за да помогне при изборот или
користењето на производите. Листот за податоци не е техничка спецификација
во смисла на информирање за производство. Спецификацијата на услуга ги
специфицира условите на системот или предметот по повеќегодишно работење,
вклучувајќи ги ефектите од одржување (промени во конфигурацијата).
Спецификациите се еден вид технички стандард што може да го
развие која било организација, како јавна така и приватна, како, на пример,
корпорација, конзорциум (мала група на корпорации), трговско здружение
(група на корпорации ширум индустријата), национална влада (вклучувајќи ги
нејзините воени, регулаторни агенции и национални лаборатории и институти),
професионално здружение (општество), организација наменета за стандарди,
како што е ИСО . Вообичаенo е една организација да се повикува на стандарди на
друга. Доброволните стандарди можат да станат задолжителни доколку се усвојат
со договор или документ за набавка со кои се обезбедуваат потребните детали за
специфичните барања.
Кога стандардот и цертифицираниот квалитет на еден производ
ќе бидат когнитивно поврзани со одредена трговска марка или определено
подрачје (земја), зборуваме за брендирани производи. Стандардизацијата на
производите и услугите во Република Северна Македонија е регулирана со
Законот за стандардизација каде се уредува системот на стандардизацијата на
производите, стоките и услугите (Закон за стандардизација, „Службен весник на
Република Македонија“, бр. 54/2002; 84/2012; 23/2013; 41/2014; 53/2016 и 83/2018).
Македонскиот стандард се означува со симболот МКС (Каталог на усвоени
македонски стандарди и стандардизациски документи 2005-2009, Институт за
стандардизација на РСМ, ноември 2009 година).
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Преку стандардот особено се утврдуваат:
1. намената, својствата, карактеристиките и квалитетот на производите,
стоките и услугите;
2. барањата во поглед на типизација и унификација на деловите и склоповите
на технички сложените производи;
3. техничко-технолошките и други поврзани услови, барања и постапки за
производство на производи, изведување на работи и вршење на услуги;
4. работните постапки, процеси и методи, вклучувајќи ги и методите и
постапките на обезбедување, контрола и зачувување на квалитетот на
производите, стоките и услугите и
5. еднообразни термини, дефиниции, симболи, знаци, ознаки, кодови,
шифри, бои, големини и единици, што се користат во производството
на производи, изведувањето на работи и вршењето на услуги. За извоз
во земјите-членки на Европската унија задолжително треба да го имате
EC – Сертификат за контрола на фабричкото производство. Со овој
сертификат вашите производи ќе ја имаат ознаката „CE“ и истата сведочи
дека кај производот се применети директивите кои ги исполнуваат
основните барања на ЕУ (за здравје и безбедност, оценка на сообразност
за техничка документација како доказ за сообразност).
Системот за контрола на квалитетот во Република Северна Македонија
се заснова на три институции:
1. Институт за стандардизација;
2. Биро за метрологија и
3. Институт за акредитација.
Преку функционирањето на овие институции, квалитетот на стоките и на
услугите во државата е пропишан, дефиниран, измерен, одобрен и верификуван.
Метрологијата е неодминлив елемент при определувањето на квантитетот и
квалитетот на производите и услугите.
Акредитацијата значи постоење на правен систем кој дава непристрасна
оценка за компетентноста на лабораториите, цертификационите и инспекциските
тела надлежни за верификација дали производот е квалитетен, безбеден и има
загарантирана употреблива вредност. Цертификацијата претставува постапка со
која се утврдува дека производот, услугата, организацијата или поединецот ги
исполнуваат барањата на релевантниот стандард.
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Институтот за стандардизација на Република Северна Македонија
(ИСРСМ) е единствено национално тело за стандардизација кое ги претставува
националните интереси во меѓународните и европските организации за
стандардизација, ги промовира стандардизациските активности и преку
здружување на јавните и приватните заинтересирани страни, подготвува и
усвојува доброволни национални стандарди.
Техничката инфраструктура преку која се реализира овој процес
се одвива во техничките комитети на ИСРСМ, во чии рамки се здружени
национални експерти, кои споделуваат знаење, развиваат стандарди засновани
на пазарот, стандарди кои ја поддржуваат иновацијата и обезбедуваат решенија
за глобалните предизвици.
Технички стандарди во автомобилската и машинската индустрија
Глобалната автомобилска индустрија бара континуирано подобрување,
во однос на квалитетот на производите, ефикасноста и конкурентноста.
Автомобилите претставуваат комплексни машини што содржат многу
комплицирани компоненти. Обезбедување и одржување на постојан квалитет
во текот на целиот процес на производство и сервисирање е од суштинско
значење. Оттука, производителите на автомобилски делови мора да бидат
сертифицирани според стандардите на ИСО/ТС 16949 (од октомври 2016
година заменет со ИАТФ 16949), најшироко користен стандард за управување со
квалитет во автомобилската индустрија, кој е во согласност со ИСО 9001:2015
Систем за управување со квалитет кој содржи дополнителни барања специфични
за клиентите. ИСО/ТС 16949 првично беше создаден во 1999 година со цел да
се усогласат различните шеми за проценка и сертификација низ целиот свет во
синџирот на снабдување за автомобилскиот сектор.
ИАТФ 16949: 2016 претставува меѓународно признаен стандард за
управување со квалитет наменет за автомобилската индустрија, преку чија
имплементација се овозможува постигнување на интернационален потенцијал.
Покрај фактот што стандардот е независен и целосно усогласен со структурата
и барањата на ИСО 9001: 2015, не може да се примени само како самостоен
документ, туку мора да се примени како додаток со ИСО 9001:2015. Стандардот
е базиран на ИСО/ТС 16949, а преземен и објавен е во октомври 2016 година од
Меѓународната автомобилска работна група (ИАТФ) и Техничкиот комитет на
Меѓународната организација за стандарди, како и производителите на автомобили
и комерцијални организации коишто учествуваа во работата. Меѓународната
автомобилска работна група е група на меѓународни производители на возила
во којашто членуваат: големите корпорации „Џенерал Моторс“, „Форд“, „БМВ“,
„Фолксваген“, „Дајмлер Крајслер“, „Пежо“, „Ситроен“, „Фиат“ и „Рено“, како и
национални трговски здруженија; ВДА (Германија), AIAG (Америка), АНФИА
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(Италија), ФИЕВ (Франција) и СММТ (Англија). JAMA и Здружението на
производители на јапонски возила кое беше вклучено во развојот на ИСО /
ТС16949:2009. Oвие компании не дозволуваат производителите на авто делови
да им испорачуваат автомобилски делови доколку не ги задоволуваат барањата
по овој стандард. Тоа е така бидејќи без задоволување на барањата на стандардот
не гарантираат дека се квалитетни производители и/или доставувачи воедно.
Целта на стандардот е зголемување на квалитетот и максимизација на
задоволството на клиентот преку идентификување на ризиците и проблемите
во процесот на производство низ целиот
автомобилски синџир на снабдување.
Особено акцент се става на превенцијата
на дефекти, намалување на варијациите
и непотребните материи. Стандардот
претставува многу важна менаџмент
алатка која и` помага на компанијата да
расте и да станува многу покомпетитивна
на автомобилскиот пазар. Се однесува на
сите видови на компании за снабдување
со автомобили, од мали производители до
мултинационални организации ширум светот коишто произведуваат суровини,
помошни материјали, различни делови за услуги во автомобилскиот сектор како
и снабдувачи и подизведувачи.
Преку спроведувањето на ИАТФ 16949 стандардот се гарантира дека
клиентите ќе добиваат конзистентни и квалитетни производи и услуги, што пак
може да донесе многу деловни придобивки. Бенефити од имплементацијата на
ИАТФ 16949 во компаниите се следните:
•
•
•
•
•
•
•
•

подобрување на кредибилитетот и имиџот на компанијата;
зголемување на задоволството кај клиентите, а со тоа и приходите;
креирање поефективна и поефикасна бизнис средина;
зголемување на продуктивноста и ефикасниста на компанијата како
резултат на намалување на трошоците;
зголемување на контролата на сите процеси;
намалување на количеството на отпад кој не може да се реискористи во
производството;
подобрување на мотивацијата на вработените, но и нивните вештини
преку континуирано учење и тренинзи;
намалување на потребите за аудит од втори лица.
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Барањата за имплементација на ИАТФ 16949 вклучуваат:
•
•
•
•
•

безбедност на производот;
управување со ризик и планирање на вонредни состојби;
барања за вграден софтвер;
промена и управување со гаранцијата и
управување со добавувачи на под-ниво.

Структурата на ИАТФ 16949 е поделена на единаесет делови. Првитe
три се воведни, а останатите ги содржат барањата за системот за управување со
квалитет и се однесуваат на:
1. Контекст на организацијата - Овој дел бара од организацијата да
го утврди својот контекст во однос на системот за управување со
квалитетот, вклучувајќи ги заинтересираните страни и нивните потреби
и очекувања. Исто така, ги дефинира барањата за одредување на обемот
на управување со квалитетот на менаџментот, како и општите барања за
управување со валитетот на менаџментот.
2. Лидерство - Оваа клаузула на стандардот бара менаџментот да ја
дефинира корпоративната одговорност и политика за квалитет. Врвниот
менаџмент исто така мора да назначи сопственици на процеси заедно со
други улоги и одговорности.
3. Планирање - Делот за планирање ги дефинира барањата за справување со
ризици и можности и барањата за анализа на ризикот. Оваа клаузула исто
така вклучува барања за превентивни активности, планови за вонредни
состојби и квалитетни цели и планови за нивно постигнување.
4. Поддршка - Ги дефинира барањата за луѓето, инфраструктурата, работното
опкружување, мониторинг и мерење на ресурсите, организациско знаење,
компетентност, свест, комуникација и документирани информации.
5. Операција - Овој дел вклучува барања за планирање, преглед на
барањата за дизајн, купување, создавање на производот или услугата
и контролирање на опремата што се користи за следење и мерење на
производот или услугата.
6. Евалуација на перформансите - Овој дел вклучува проценка на
задоволството на клиентите, внатрешна ревизија, следење на производите
и процесите и преглед на управувањето.
7. Подобрување - Последниот дел од стандардот ги дефинира барањата за
корективни активности, решавање на проблеми и грешки.
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Во текот на имплементацијата, со цел да се обезбеди успешна
сертификација потребно е да се преземат неколку чекори: интерна проверка која
се воспоставува за да се провери усогласеноста на процесите и да се пронајдат
проблеми и слабости што инаку би останале скриени, преглед на раководството
- од страна на менаџнентот за проценка на релевантните факти за процесите на
системот за управување со цел да се донесат соодветни одлуки и да се доделат
ресурси, корективни активности кои се преземаат по прегледот на раководството
и интерната проверка.
Процесот на сертификација е поделен во две фази:
I. Прва фаза (преглед на документација) - проверувачите од избраното
тело за сертификација ќе проверат дали документацијата ги исполнува
барањата на ИАТФ16949 стандардот и
II. Втора фаза (главна проверка) - проверувачите на избраното тело за
сертификација ќе проверат дали реалните активности се во согласност
со ИАТФ16949 стандардот и документацијата со прегледување на
документи, записи и практики на компанијата.
Во делот за друмски возила и машинската индустрија во Институтот за
стандардизација (ИСРСМ) формирани се два технички комитета кои работат на
усвојување на стандардите од овие области: ИСРСМ ТК 10 и ИСРСМ ТК 19.
Технички комитет: ИСРСМ ТК 10 – (Друмски возила, трактори и
механизација) ги опфаќа сите прашања од стандардизација кои се однесуваат
на компатибилноста, заменливоста и безбедноста, со посебен осврт на
терминологијата и постапките за испитување за утврдување на перформансите
на типови друмски возила и нивна опрема, како што се дефинирани во
релевантните поглавја на членот 1 од конвенцијата за друмски сообраќај од Виена
во 1968 година, одржана под покровителство на Обединетите Нации: мопеди,
моторцикли, моторни возила, приколки, полуприколки, лесни приколки, влечни
спрегови и зглобни возила. Вклучена е и стандардизацијата на тракторите,
машините, системите, уредите и опремата кои се користат во земјоделието,
шумарството, како и во градинарството. Вклучена е и стандардизација во областа
на велосипедите, нивните компоненти и опрема, стандардизација на приколките
за домување, специјалните моторни возила за домување, како и стандардизација
на амбулантните возила и возила за итна медицинска помош; стандардизација на
информациски, комуникациски и системи за контрола во областа на урбаниот и
руралниот површински транспортот и стандардизација во полето на интелигентни
транспортни системи (ИТС- ITS). Повеќе информации за делокругот на работа,
Програмата за работа, како и листата на сите публикувани македонски стандарди
може да се најдат на следниот линк: http://www.isrsm.gov.mk/mk/tc/?national_committee_id=5
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Дел од стандардите за друмски возила
Во оваа група на македонски стандарди спаѓаат:
МКС ISO 3779:2012
Друмски возила - Идентификациски број на возилото (VIN) - Содржина
и структура
МКС ISO 3780:2010
Друмски возила - Светски идентифкациски (WMI) код на производителот
МКС ISO 3833:2009
Друмски возила - Типови - Термини и дефиниции
МКС EN ISO 17409:2017
Друмски возила на електричен погон - Приклучок кон надворешно
електрично напојување - Безбедносни барања (ISO 17409:2015,
Корегирана верзија 2015-12-15)
МКС EN 1679-1+A1:2012
Мотори со внатрешно согорување со повратни клипови – Безбедност –
Дел 1: Дизел-мотори – Мотори со компресирачко палење
Серијата на стандарди МКС ISO 8178-1
Мотори со внатрешно согорување - Мерење на издувната емисија
Серијата на стандарди МКС ISO 16121
Друмски возила - Ергономски барања за возачкиот работен простор во
автобусите за линиски превоз
Технички комитет: ИСРСМ ТК 19 (Безбедност на машини) ја опфаќа
стандардизацијата на сите алатни машини за обработка на метал, дрво и
пластика, со симнување на струшка или со пресување и пластична деформација,
стандардизација на основните поими и општи принципи за безбедност на
машините; подготовка на хармонизирани стандарди во врска со електрична и
електронска опрема и системи, како и опрема поврзана со безбедноста користејки
електротехнологија; стандардизација на машините за шиење, машините за
преработка на природни и вештачки влакна во текстилни производи, машини
кои се употребуваат во индустриски перални (вклучувајки пеглање) и машини
за хемиско чистење; стандардизација на секаков алат употребен на машините, и
секаков вид на рачен алат; стандардизација на машините и алатите за обработка
на дрво и слични материјали, машините наменети за миење, подготовка,
производство и обработка на храна и концентрати, машините наменети за
печатење на хартија и слични супстрати, на рачните алати со вграден неелектричен
мотор.
Тука е вклучена и стандардизација во областа на безбедност за проектирање
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и конструкција на машини и уреди наменети за нанесување на органски преслеки
(бои, лакови и слични производи); стандардизација на машините за амбалажа,
на машините за кожа, имитација на кожа и производство на обувки, на машини
за гума и пластика и стандардизација на машини за пренесување земја. Бројот
на усвоени стандарди од делокругот на овој комитет изнесува 411, со напомена
дека овој податок е променлив, имајки предвид дека континуирано се усвојуваат
нови стандарди од областа на машините, следејки ги меѓународните и европски
стандарди.
Повеќе информации за делокругот на работа, Програмата за работа,
како и листата на сите публикувани македонски стандарди може да се најдат на
следниот линк: http://www.isrsm.gov.mk/mk/tc/?national_committee_id=29
Во оваа група на македонски стандарди спаѓаат::
МКС EN ISO 12100:2012
Безбедност на машини – Општи принципи на проектирање – Проценка
на ризик и намалување на ризик (ISO 12100:2010)
МКС EN 289:2014
Машини за гума и пластика - Машини за компресиони калапи и трансфер
калапи - Барања за безбедност
МКС EN 931+A2:2011
Машини за производство на обувки – Машини за спојување лице со
потплата – Барања за безбедност
МКС EN ISO 23125:2015
Алатни машини - Безбедност - Машински стругови
МКС EN ISO 6165:2013
Машини за пренесување земја - Основни типови - Идентификација и
термини и дефиниции (ISO 6165:2012)
МКС EN 1114-1:2012
Машини за гума и пластика - Екструдери и екструдерски линии - Дел 1:
Безбедносни барања за екструдерите
Серијата на стандарди МКС EN ISO 11111
Машини за обработка на текстил – Барања за безбедност
Во Република Северна Македонија целите и принципите на македонската
национална стандардизација, како и статусот на Институтот за стандардизација,
неговите задачи, зачленување, финансирање, подготовка, усвојување и објавување
на македонските национални стандарди и нивната примена се уредуваат,. со
Законот за стандардизација („Службен весник на Република Македонија“ бр.
54/2002; 84/2012; 23/2013; 41/2014; 53/2016 и 83/2018).
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ЗАКЛУЧОК
Стандардите се во центарот на фокусот на организациите/компаниите
присутни на глобалниот пазар, па се` почесто може да се слушне дека ако 20-от век
беше век на продуктивноста, тогаш 21-от век сигурно ќе биде век на квалитетот.
Оттаму, управувањето со квалитетот, односно успешната имплементација
на системите за управување со квалитет, се важен предуслов за постигнување
деловен успех на секој стопански субјект, како предуслов за опстојување на
глобалниот пазар. Во тој контекст, изразената динамичност и конкурентност
на странскиот и на домашниот пазар наметнува примена на стандардите и
менаџмент системите во сите домени на стопанството, односно во сите дејности
и во сите деловни процеси на македонските организации, имајќи го предвид
фактот дека менаџмент системите се алатки кои во денешно време неизбежно се
користат како флексибилен одговор на новите пазарни предизвици. Примената
на стандардите и менаџмент системите е дисциплина на управување, која се
занимава со спречување на појава на проблеми, со контрола која осигурува
превентива, која гарантира дека организираните активности ќе се одвиваат така
како што е планирано.
Всушност, стандардите за квалитет се ефикасна алатка за решавање
на сите барања за квалитетот и безбедноста со воспоставување на модерна и
иновативна организација/компанија, каде што истите се желба и цел на секој
успешен пазарно ориентиран организационен систем. Оттаму, стандардите
и менаџмент системите за управување со квалитетот, како за сите, така и за
македонското стоанство се предуслов за успех на домашниот и на странскиот
пазар, односно на глобалниот либерализиран пазар.
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